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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO
OUTROS ATOS
OUTROS ATOS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO
TRABALHO, EMPREGO E RENDA DE BIRIGUI (CTER)
Realizada em 11 de novembro de 2021
Aos onze dias do mês de novembro de 2021, em ambiente
online, através da plataforma Google Meet, pelo link de acesso
https://meet.google.com/gzf-xgbe-zuw, às 8 horas, houve
início a reunião do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e
Renda (CTER). A secretaria iniciou fazendo a leitura da ATA da
reunião anterior do dia 07 de outubro e seguiu com a
verificação dos conselheiros presentes e as justificativas das
ausências. Dando prosseguimento, o senhor Marco Aurélio
Barbosa de Souza, presidente do CTER, cumprimentou os
conselheiros presentes e prosseguiu para abertura da reunião
com os informes das ações do Conselho. Deu início a reunião
pontuando os programas em desenvolvimento como o Bolsa
Trabalho e o Via Rápida, comentou sobre a atuação das
bolsistas e sua importância para os programas no município.
Explicou sobre o curso da Carreta do Via Rápida (curso de
soldagem) e os trâmites para o recebimento do programa em
23 de novembro. O presidente solicitou a colaboração dos
conselheiros na divulgação do curso, que inclusive, contará
com o pagamento de bolsa aos participantes de R$210,00.
Fazendo uso da palavra, a secretária Patrícia Saraiva, justificou
a solicitação do curso de soldagem básica, explicando a
demanda por profissionais na área, bem como, a procura de

empresas por profissionais soldadores na SDE, que se trata de
um pedido antigo com atendimento pendente por conta da
pandemia, exposto que o curso acontecerá em Birigui com a
formação de três turmas em três diferentes períodos na Etec
Birigui. Na sequência, o presidente Sr. Marco Aurélio
apresentou o desempenho do mercado de trabalho de janeiro a
setembro de 2021, com saldo positivo de 635 empregos, sendo
que no mês de setembro houve 1.662 admissões e 1.027
demissões. Os setores da indústria da transformação, comércio
e reparação de veículos automotores, foram os segmentos com
maiores destaques. Na sequência, o presidente destacou a
importância dos conselhos municipais da cidade de Birigui e a
necessidade de integrá-los para o desenvolvimento das
políticas públicas e que uma ação para a integração está sendo
pensada para 2022. No uso da palavra, o conselheiro Eric,
coordenador do Centro Pop de Birigui, expôs a necessidade de
haver a integração referente aos trabalhos e atividades
desenvolvidas pelos assistidos, destacou atividades do Serviço
Social e ações em conformidade a esse objetivo. A conselheira
Silvia Mestriner do Sinbi complementou dizendo sobre
economia circular e a importância de integrar o Serviço Social
as ações no município, expôs a necessidade do ingresso dos
jovens ao mercado de trabalho, concluiu dizendo da
importância de se criar situações para que os jovens formados
sejam absorvidos ingressando no mercado. Complementado, o
senhor Secretário de Desenvolvimento Econômico, Nivaldo
Albani, reforçou a necessidade de se fomentar oportunidades
aos jovens para que sejam contratados pelas empresas,
destacou a necessidade de incentivo ao segmento. Em seguida,
o conselheiro Adilson abordou sobre a Carreta do Via Rápida,
destacou a possibilidade de integrar às empresas, para que
interajam e indiquem funcionários para a realização do curso,
fala que contemplou a todos. Concluindo, o presidente informou
sobre as ações e projetos com foco na capacitação em
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andamento na cidade, bem como, as prospecções para
formação dos trabalhadores em conformidade as exigências de
qualificação para o mercado de trabalho. O Sr. Marco Aurélio
agradeceu a presença de todos, destacou a participação
diferenciada dos membros do Conselho do Trabalho, Emprego
e Renda na discussão e proposta das ações, informou sobre a
próxima reunião do CTER e, na sequência, concluiu a reunião
deliberando para que a secretária lavrasse a Ata.
Marco Aurélio Barbosa de Souza Patrícia Saraiva
Presidente do CTER Secretária
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